
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 32/01/0279جلسه پنجاه و چهارم     

 «والیت تشریعی ائمه اطهار -نظرات مرحوم شهید صدر درباره اجتهاد» –از دیدگاه فریقین« تقلید»و « اجتهاد»موضوع: 

 علی الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول

 پرسش:

 ؟ترسند؛ از چه می «خائف یترقب»گوییم )ارواحنا فداه( می امام زماناینکه درباره استاد! 

 پاسخ:

 ؟ند از چه ترسیدندجا هجرت کردو از آن ندبه غار رفتاز مکه خارج شدند و که سلم( پیامبر اکرم )صلی هللا علیه واله و

 پرسش:

 امام زمان که در غیبت است!

 

 پاسخ:

که بخواهد آشکار بشود ضرری متوجه او بشود؛ چون بنا نیست از این است.به خاطر ترس از جانش در غیبت آن حضرت 

 :اشد همه کار با معجره انجام شودهمه چیز با معجزه انجام بگیرد، اگر بنا ب

ِض  ِفي َمن   ََلَمنَ  َربُّكَ  َشاءَ  )َولَو   َر    َجِميًعا( ُكلُُّهم   اْل 

 .آوردندمي ايمان( اجبار) به همگي هستند، زمين روي که کساني تمام خواست،مي تو پروردگار اگر و

 77(: آیه01) يونسسوره 



 ها بنا است اول:تمام برنامه

 « باْلسباب اال اْلشياء يجرى ان هللا أبى »

تحقيق: تصحيح وتعليق ، 32ص، هـ( بصائر الدرجات371بن فروخ )متوفاي الحسنأبو جعفر محمد بن  ،الصفار

 ش  0223 - 0111سال چاپ : ، طهران –ناشر: منشورات اْلعلمي ، وتقديم: الحاج ميرزا حسن كوچه باغي

 ها پیشتازشان هستند.این

 

 پرسش:

 آمده است چطوری است؟« سلیم ابن قیس»سیزده امامی که در کتاب  استاد! روایات

 پاسخ:

این است که من و  تمام روایاتش ضعیف است و یا تعبیر .جواب دادیم« نقد قفاری»در کتاب  تک تک این روایات را

ِض » امدوازده ذریه َر  که فرموده صدیقه طاهره ام ، ذریهجا بحث امام نیستمایه آرامش زمین هستیم! در آن ؛«ِزرُّ اْل 

نقد اصول »نقد قفاری، در کتاب  روایت است 03 – 01ها را که ها است؛ یعنی ما تمام اینسالم هللا علیها هم جزء آن

 مفصل جواب دادیم.  «مذهب الشیعه

 پرسش:

 استاد! کتاب شما را جواب ندادند؟

 پاسخ:

رفتند و به دست « ریاض»م، دوستان ما در منزلش در خودش هم دادی حتی به کس جواب نداده است.تا به حال هیچ

 خودش دادند. 

 پرسش:



 ببخشید استاد! چه را جواب دادید؟

 پاسخ:

گفت من بعد از آن دیدم می« سبحانی»حاج آقای  کل شبهاتی که پیرامون روایات سیزده امامی است را جواب دادیم.

طور کرد اینکتابش اظهار ندامت کرده است؛ چون باور نمییکی از مجالت عربی نوشته و از نوشتن ی در ایک مقاله

طوری جواب دادیم که هم جواب حلی است و هم  .«تبارک وتعالیهللا الحمد لله هذا من فضل »جواب داده بشود؛ یعنی 

 جواب نقضی است.

من  .خیلی تکیه داشتیم «نقد قفاری»در  توانند! ما روی اینجواب حلی را اگر بتوانند جواب بدهند، جواب نقضی را نمی

ل این تلخیصی که را مطالعه کنند و اگر توانستند مباحثه هم بکنند یا حداق کتاب کنم اگر بتوانند اینبه دوستان توصیه می

 0911این را چاپ کند ما سه جلد را در یک جلد خالصه کردیم، یعنی حدود « مرکز مدیریت»آید، اگر بنا شد که بیرون می

خورد! اگر نمی به درد شماکتاب خالصه  این مطلب را متذکر شوم که صفحه خالصه کردیم؛ ولی 151ا در صفحه ر 0011-

 مطالعه کنید خیلی عالی است! هر سه جلد را بتوانید

 

 پرسش:

 استاد! تمام شبهاتی که وارد شده بود شما نقد کردید؟

 پاسخ:

رد؛ یعنی به خاطر بعضی از مسائل مالی و غیره و درگیر ما بیست درصد از شبهاتش را نقد کردیم، خیلی شبهات دا نه!

 ای وهابیت نقد باقی شبهاتش ماند.های ماهوارهشدن با شبکه

 پرسش:

 ؟کس مثل شما کار نکرده استحاج آقا! در موضوع توسل هیچ



 پاسخ:

 شیم.رف داشته باما کم کار کردیم؛ ولی میدانی کار کردیم و نیامدیم فقط نقل اقوال از این طرف و آن ط بله!

 پرسش:

 .ها در موضوع توسل کار کردند؛ ولی متأسفانه یک چیز دیگری شده استخیلی

 

 پاسخ:

ها را نگاه کردیم، ها را نگاه کردیم، سایتدهند، ما شبکهپاسخ به شبهه میخوانند و ها را میبعضی از بزرگواران کتاب

 اینکه رصد کند ببیندجواب بدهد و  فقط کتاب بخواند که انسانفرق است بین این .ها را دیدیم بعد جواب دادیمکتاب

 کند!ها خیلی فرق می، اینبدهد ها راجواب آن ،کنندمطرح میچه ها ها در رسانهاالن این

بوسیم و ها را میها عزیزان ما هستند، ما دست ایناین« مکارم»و حاج آقای « سبحانی»ام حاج اقای من بارها گفته

کتاب در وهابیت نوشتند و تا به حال بیست هزار تیراژ چاپ نشده است؛ ولی کتاب وهابیت ما در  .کنیمهم میتخار اف

 به صورتما بلکه چهل بار چاپ شده است! این دلیل بر افضلیت ما نیست،  –نه سال دویست و سی  –این هشت 

 کاربردی کار کردیم.

سی سال به درد نخورد، و یک کسی از شما کتاب بنویسد  –از بیست  که امروز مطرح است، شاید این کتاب بعدیعنی آن

« العالم بزمانه». شما ام این است که دوستان ببینند امروز چه مطرح است ؛ ولی من توصیهاز کتاب ما هم بهتر باشدو 

 د.یباش

کنید، نقل می« الکیفرحان م»آیید از چند بار اعتراض کردم، گفتم شما وقتی که می« مکارم»من به جناب اقای 

سنت است! مقام شما اجل است که یک مرج  تقلید بیاید استناد کند به و آخوند عادی اهل یک طلبه« فرحان مالکی»

 ایشان طبق آن نظری که داشت حرف من را قبول نکرد! کسی که شاگردی از شاگردانش است،یک 



بینند آیند یک دفعه مطلب خیلی خوبی میبزرگان و مراج  می حاال یک مرتبه ما بیاییم استناد بکنیم، حرفی نیست؛ ولی

 ؛ یعنی استناد اعاظم به کلمات افراد پایین و ضعیف خیلی جالب نیست!ها نقل کنیمگویند ما این را در کتابو بعد می

های علمی استوانهاز  چون .اشکال ندارد کنند،استدالل می «فخر رازی» و« سبکی» مانند هاینظریه آیند بهیک دفعه می

چندین  !دانندرا قبول ندارند و او را مرتد می« حسن ابن فرحان مالکی»اصال  هاوهابیکه ، و اضافه بر اینها هستندآن

 نوشتند.هم کتاب « مالکی علوی بن»کتاب خود عربستان علیه ایشان نوشته است و علیه استادش 

شان بعضی از تعابیر خیلی تندی به «شرح نهج البالغه»و در کتاب « هتفسیر نمون»من به خود ایشان هم گفتم ایشان در 

 بله حاج آقا شما این را آوردید! خلفاء دارد؛ اصال من که برای ایشان نقل کردم مبهوت ماند، گفت این را ما آوردیم! گفتم

ست! ایشان تعابیر خیلی تندی نی« سید نعمت هللا جزائری»هایش دارد کمتر از مطالب یعنی مطالبی که ایشان در کتاب 

 گوید:را ببینید که امیرالمؤمنین می« 051خطبه »دارد! االن شما عبارت 

ى» م   َرَج َ  ص َرُسوَلهُ  اللَّهُ  َقَبَض  ِإَذا َحتَّ َقاِب  َعلَى َقو  َع   «اْل 

  گوید:که می جاتا آن

ن» َعو  ٍة ِمن  آِل ِفر  َرِة َعلَى ُسنَّ ك   «َو َذَهُلوا ِفي السَّ

 317ص ق، 0101قم، چاپ: اول،  -رت جلد، هج0شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البالغة )للصبحي صالح(، 

است آن « عثمان»گوید می« فخر رازی»ابابکر، عمر است، بعد دارد « فرعون سنت آل»قلم فرسایی کرده که  بطور کامل

 ی:گوید اصال ربطی به عثمان ندارد. آن قضیهیکند و مرا رد می

يَن َقد  َكاَن َأِسيرًا ِفي» ِدي َفِإنَّ َهَذا الدِّ َرارِ  َأي  َش   «اْل 

 317ص ق، 0101قم، چاپ: اول،  -رت جلد، هج0شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البالغة )للصبحي صالح(، 

ن ُسنَّ »است؛ ولی « عّمال عثمان»مربوط به گوید را ایشان می َعو  نَعَلى ُسنٍَّة ِمن  آِل ِفر  َعو  گوید مربوط را می« ٍة ِمن  آِل ِفر 

ن» به ابوبکر و عمر است و چیزی باقی نگذاشته است! یعنی ابابکر و عمر َعو  ٍة ِمن  آِل ِفر     .هستند« َعلَى ُسنَّ



 پرسش:

 مثال ها همچیزها باید نقد بشود؛ چون االن در بین طلبه با احترام این استاد! وقتی که مستند است چه اشکال دارد؟

 شود!که به خلفای سه گانه وارد است مطرح نمی یهایطعن

 پاسخ:

ما بیاییم بگویم  .خل  سالح کنیداز نظر علمی ها را م، شما دنبال نقد علمی باشید، ایناهببینید من بارها به دوستان گفت

ی که برای من آمده بود یک یهاکاست. من همین امروز صبح دیدم یکی از پیاممردودی ی برای خالفت ادله هاادله این

فرستاده بود من خیلی خوشم آمد، یک بچه شیعه باید یک عالم سنی  در مورد را شان بود اینزیبایی در بینخیلی  متن

 طوری باشد! این

یه ابابکر و عمر و عثمان علی االمام علي )عل کان شیخ یفضل کثیراً »گوید : خوانم میاالن من عربی آن را برایتان می

 «السالم( 

ابوبکر و عمر و عثمان از حضرت علی علیه گفت هر شب روی منبر مییک عالم سنی  که مشخص استترجمه اش 

قامت له امرأة من بین الجم   بعد انتظار قصیر دیث کثیره فی فضلهم واحا اسرد و»که: افضل هستند تا اینالسالم 

و آل در نمازشان بر محمد آیا این سه خلیفه  «!محمد فی صالتهم ن علی محمد و آلهل کان ثالثة یصلو !فقالت یا شیخ

هل  تقال لصالة واجب؟ قال نعمالهل البیت فی افاجاب الشیخ نعم، فقالت هل ذکرهم » ؟فرستادندصلوات میمحمد 

سول ؛ قطعًا. خود ر«لون علی محمد وآل محمد فی صالتهم؟ قال مستغربا اکید!کان علي وفاطمة والحسن والحسین یص

آیا علي و فاطمه « وهل کانوا یصلون علی الخلفاء فی صلواتهم؟»فرستادند. ها هم صلوات مییناکرم و امیرالمؤمنین و ا

بیت در نمازشان به قطعا اهل !، نه«فبهت وتردد قال ال»فرستادند؟ و حسن و حسین در نمازشان به خلفاء صلوات می

کسی اگر ؛ یعنی «هل ذکر الخلفاء یبطل الصالة؟»تو را به خدا «! علیک یا شیخ وقالت بالله»فرستادند ء صلوات نمیخلفا

؛ یعنی با یک «قال بصوت مخنوق نعم»علی ابی بکر و عمر و عثمان نمازش باطل است یانه؟  بگوید اللهم صلدر نماز 

اگر به محمد وآل محمد ؛ «قالت هل عدم ذکر اهل البیت یبطل الصالة؟» شد، گفت: بله!که به زور شنیده می یصدای

ُاناسا ذکرهم یبطل الصالة ونترک من ل قال نعم، فقالت فکیف ترید منا أن نفّض »صلوات نفرستد نماز باطل است یانه؟ 



ها را گویید ابوبکر، عمر و عثمان مقدم هستند باید اینشما دارید به ما می«! وجب علینا الصالة وطهرهم هللا فی کتابه

را بیت در نماز هم نماز کند، عدم ذکر اهلدر نماز، نماز را باطل می انوبکر و عمر و عثمانی که ذکرشگرامی داشت، این اب

 !؟ندستکند حاال کدام افضل هباطل می

 .که توهینی در آن باشدزند بدون اینمیدقیقا به هدف ! یعنی گویند بچه شیعه! به این میشما ببینید 

این که ما بیاییم  .ها چه کار باید بکنیمببنییم برای خل  سالح کردن این .اشته باشیمما باید فکر کنیم، یک اطاق فکر د

 شود.دیگری چنان و چنین بوده کار درست نمی و زنا زاده بودند هاچهار تا مطاعن نقل کنیم و بگوییم این

 پرسش:

 ها نازل شده است.رد اینروایاتی است که در رابطه با آیات قرآن در مو ها نیست، منظور آنمنظورم این

 پاسخ:

کند، ببینید نحوه گفتن فرق می .مطاعن گفتن هم فرق دارد وانید پیدا کنید خیلی خوب است.بله با سند صحیح اگر بت

سنت گیج شده ، اصال اهلبرنامه داشتم« شبکه سالم» وقتی در من گ هر سه یک معنا دارد!شین و بفرما و بتمرنب

 آید! آید و نه خونش مینه دردش میطرف ُبرد؛ ولی دارد سر می« قزوینی»گفته بود اقای « عبدالحمید»بودند، خود 

من حتی بدترین عبارت را آوردم. من شب شهادت امیر ید، اههایتان آوردها را در کتاباینگفتیم آقا شما ما می

حین »علی حضرت آخرین کالم  را با« حین الموت»، آخرین کالم عمر «وتحین الم»بکر آخرین کالم ابی المؤمنین،

مقایسه  طوریاینندیدم کسی  تاریخطول در  شد.مقایسه برای اولین بار بود که انجام می این مقایسه کردم. «الموت

 کرده باشد.

  گوید:می ابوبکر 

َظَم َما ُكن ُت وَ » ِلي ، َفِإذا ُكن ُت َأع  ش  ُيَسمُنِني َأه  ُت َأني َكب  ِضي ِشَواًء َواللَِّه َلَوَدد  َعُلوِني َبع  َبُحوِني َفَيج  َمَنُه َيذ  َأس 

ِضي َقِديَدًا ، ُثمَّ َأَكُلوِني ُثمَّ َأل ُقوِني َعِذَرًة ِفي ال َحش  «َوَبع 



بخشي از گوشتم را  !اي کاش من گوسفندي بودم و فاميلم مرا چاق و سپس ذبح مي کردند به خداقسم 

 رت مدفوع در توالتي پرت مي کردند!سپس مرا مي خوردند و مرا به صو .وشت و بخش ديگر را کباب مي کردن!دآبگ

 50، ص  02سيوطي ، جام  االحاديث ، ج 

 399و  320، ص  03متقي هندي ، کنز العمال ، ج 

 53، ص  0ء ، ج ابو نعيم اصفهاني . حليه االوليا

 گوید:عمر هم مثل همین عبارت را در اواخر عمر خود دارد و می

 و شواء نصفي فجعلوا فذبحوني إليهم قومهم أحب جاءهم ثم لهم بدا ما فسمنوني لقومي كبشا كنت ليتني يا

 «بشراً  أكون وال عذرة فأكون فأكلوني قديدا نصفي

آمدم ولی خوردند و من به صورت غایط و نجاست در میکشتند و میای کاش من حیوانی بودم که من را می

 بشری نبودم!

:  النشر دار ، 930: الوفاة العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد:  المؤلف اسم ، ةالنبوي السنة منهاج

 5 ، ص2 ج ،سالم رشاد محمد. د:  تحقيق ، اْلولى:  الطبعة ، 0112 - قرطبة مؤسسة

 های خودشان آوردم. از کتاب

 گوید: خورد میامیر المؤمنین، وقتی شمشیر به سرش میاما 

 «الكعبة ورّب  فزُت »

: الوفاة الجزري محمد بن علي الحسن أبي اْلثير بن الدين عز:  المؤلف اسم ، الصحابة معرفة في الغابة أسد

:  تحقيق ، اْلولى:  الطبعة ، م 0772 - هـ 0109 - لبنان/  بيروت - العربي التراث إحياء دار:  النشر دار ، هـ221

 020 ص، 1 ج، الرفاعي أحمد عادل

ام کلثوم عرض کرد چه  ،بینمها دارم میگوید بچهکنند میهای گریه میآخرین لحظه عمرش است بچه وقتی که در

به استقبال من  «رسول هللا»و  «موسی»و  «ابراهیم»مالئکه به استقبال من آمدند حضرت  :فرمودحضرت  بینی؟می



ها است که در هم آخرین جمالت آن این آخرین جمالت امیر المؤمنین است آن !دهندبه من بشارت می ،آمدند

  . های خودشان استکتاب

های شما از شما سوال کنند شما چه جوابی برای این اگر بچه !های ما که نیستهای شما است در کتاباین در کتاب

هم  رکیکحش ها را بشوییم و چهار تا فکه ما باالی منبر برویم و آنولی این ؛دارید؟ به این شکل اگر بگوییم خوب است

 بروند شیعه بکشند این قطعًا صحیح نیست!فردا  تا کنیم  ها را جریبدهیم آن

 پرسش:

  این متنی را که آن آقا برای شما فرستاده بود سند تاریخی دارد یانه؟ ببخشید استاد!

 پاسخ:

در تأثیر دارد  ی تاریخیهاروایت برخیاز  بار بیشترهزار  شبرای تقویت شیعه خواندن نداشته باشدتاریخی هم اگر سند 

 قرآن دارد: ،مورد قصص

ُصِص  ُروَن( لََعلَُّهم   ال َقَصَص  )َفاق   يَتَفكَّ

 (!شوند بيدار و) بينديشند شايد کن، بازگو( آنها براي) را داستانها اين

 092(: آیه9) عرافسوره ا

 پرسش:

 است. استدالل کرده ایشان خیلی زیبا

 پاسخ:

ها را یک طوری این« قاضی عبدالجبار معتزلی»با « شیخ مفید»یا مناظره  است! کرده بله خیلی استدالل زیبایی

 .انَت المفید حقاً »گوید: میدهد بست قرار میپیچاند و در بنمی

 آغاز بحث...



در  کل اقوالی که بزرگان شیعهبود که ایشان « صدر )رضوان هللا تعالی علیه(»بحث ما در رابطه با فرمایشات مرحوم 

 گوید:ایشان می .کندمطرح می راداشتند « اجتهاد»رابطه با بطالن 

 «االجتهاد على ويهجم الخط نفس على فيسير المفيد الشيخ يجئ الراب  القرن أواخر في»

 35 ص - الصدر باقر محمد السيد - لألصول الجديدة المعالم

؛ 121« شیخ طوسی» ،122« سید مرتضی»است  «قاضی عبدالجبار»دو سال قبل از است،  102متوفای « شیخ مفید»

قرار گرفت و هجمه کرد و تعبیری در رابطه با این قضایا دارد و کتابی « اجتهاد»بر خط بطالن « شیخ مفید»گوید می

 شان را اشتباه نوشته بود من اصالح کردم.که کتاب« صدر»نوشته البته فرمایش آقای 

دارد « اْلعالم»ایشان دو تا کتاب دارد یک کتاب « ب االعالم النقض علی ابن ُجنیدتاک»گوید ایشان کتابی دارد به نام می

در شرح کتاب است  «اجتهاد»در « ابن ُجنید»این عبارت ایشان در رابطه با نقض  دارد، «شرح اْلعالم»و دیگر کتاب 

 .در چاپ اشتباه شده است ظاهرًا ایشان توجه نفرمودند یا شاید

کتاب  است، در رابطه با اجتهاد رأی نظر داده و نقد کرده« ابن جنید»کامالً در برابر « خ مفیدشی»گوید ایشان می

 نوشته است. «اجتهاد»در « ابن جنید»در رد مستقلی 

دارد که تنها کتاب « الذریعه إلی اصول الشریعة»کتابی به نام  پنجماوائل قرن « سید مرتضی )رضوان هللا تعالی علیه(» 

 :گوید است می« مرتضیسید »اصولی 

  «باطل االجتهاد نإ»

  دارد: با این واژه که است« سید مرتضی»اول کسی که این تعبیر را به کار برده 

 « االجتهاد وال الرأي وال بالظن العمل عندهم يجوز ال االمامية وإن ، باطل االجتهاد إن »

 10 ص 0 ج - الصدر باقر محمد السيد - اْلصول علم في دروس

 گوید:پیدا کردم ایشان می «الذریعه»جا تعبیری که من از این در



  «باطل االجتهاد أن عندنا النقال الشیخ المفید: »

آورد می« قیاس»جا بحث یکی از مسائل فرعی نماز است در آن ظاهراکند که ی را ایشان مطرح میایک مسئله

 گوید:می

 يقول أن لمخالفه سوغ فمن معذور، غير جهله من وأن ، عليه مدلول الحق وأنباطل  االجتهاد أن عندنا الن »

 «عندنا مخطئ المختلفين من مذهبه بخالف

 229 ص 3 ج - المرتضى الشريف - الذريعة

 پرسش:

 ؟است که ما امروز داریم خالف آن اجتهادی دارند که «اجتهاد»از « شیخ مفید»یک اصطالح خاصی در زمان 

 پاسخ:

 ،کنیم« اجتهاد» کهاین کنیم نهگویند ما از کتاب و سنت استنباط میآورم میدیگر را می های بزرگانبله، عبارت

، تالش کنم یک حکمی را کنم« اجتهاد»یعنی من از پیش خودم  ؛«اجتهاد»، یعنی در برابر کتاب و سنت «اجتهاد»

 .گویممیها را مقداری جلوتر بیاییم همه این درست کنم،

 وید:گمی« شیخ حر عاملی»

 االجتهاد وال القياس وال الرأي وال بالظن العمل عندهم يجوز ال اإلمامية بان الذريعة في المرتضى السيد وصرح»

 «الجبار عبد القاضي على الرد في قال حيث منه أبلغ بل الشافي كتاب في ذلك نحو وذكر

 220 ص - العاملي الحر - الطوسية الفوائد

این بزرگواران یا نقل به معنا  ولی ،شود در اختیار ما استینیم این کتابی که نقل میبما فرمایشات بزرگواران را می

بینیم خیلی فرق است بین اشتباه شده بعضًا میموق  استنساخ  یا در موق  نوشتن و حروف چینی توجه نبودهفرمودند 

 مصدر و عبارتی که در آن مصدر است!کنند از آن کالمی که بزرگان ما نقل می



سید »، «شیخ طوسی»یعنی از  ؛دیدم هیچ اعتمادی ندارم هام نه از پایینیبا توجه به اشتباهاتی که از اعاظ من

 مصدر را نبینم اعتماد ندارم!نقل کنند تا خودم  یکه اجّل فقهای ما هستند مطلب از جای« شیخ مفید»، «مرتضی

نقل  29جلد « بحار»را گرفت ایشان دارد از وقت من  اندیدیشب نزدیک یک ساعت و « خویی»فرمایش آقای همین 

از « خویی»دوازده مورد از کلماتی که آقای  - چنین مطلبی نیست دهچه گشتم آن صفحه را آوردم دیدم هر کند، می

نیست بلکه در « بحار»نیست، نه تنها در « بحار»این کلمات، در کتاب  نقل کرده است آوردم دیدم هیچ کدام از« بحار»

 هم نیست! دیگر هیچ کتاب

کتابی را که « قفاری»ما در نقد  و این را هم متذکر بشوم دوستان عبارتی که در رابطه با والیت تکوینی ائمه است را ببینید

سید »مرحوم بود « جیش یمن»حتی در ذهنم است یک مطلبی در رابطه با  چشم خودمان ندیدیم اعتماد نکردیم،با 

که  کندنقل می« الدرر السنیه»صاحب کتاب « زینی دحالن»« مکه مکرمه»از مفتی  «اعیان الشیعه»در « محسن عاملی

 0سال را مربوط به از علی « یمن»و شکایت سپاه « یمن»هایش قضیه رفتن امیر المؤمنین به ایشان در یکی از کتاب

دیم به رفقاء گفتم نقل قول را زیر و رو کر« مشهد»و « قم»های ما تمام کتابخانه« السیرة النبویه» .داندمیهجری 

ر را اگر جبرئیل هم آمد نقل کرد شما تا آن مصد ،نه« سید محسن امین»گفتم  !است« سید محسن امین»گفتند  .نکنید

 ندیدید در این کتاب نیاورید!

گفت من به  ،روزی به من زنگ زد ت ما وقت گذاشتیم تا یکی از رفقاساع 111 -211شاید به خاطر این، بیش از 

کتابخانه است هر کاری  در این« النزینی دح» ،«سیره نبویه»رفته بودم دیدم « حجتیه»کتابخانه مدرسه به ناسبتی م

خواهد فقط از جلدش با موبایلت یک گفتم نمی دهند.ها اجازه بدهند من بیاورم و فتوکپی بگیرم اجازه نمیکنم اینمی

هم نقل به معنا « سید محسن»ند آوردیم دیدیم که مرحوم عکس گرفت ،عکس بگیر از آن صفحه هم یک عکس بگیر

« یمن»های اساسی ما در جواب قضیه جیش هفت سطر مطلب خیلی مهمی دارد که یکی از بحث -ش کرده ایشان ش

 شد.« النزینی دح» هایحرف« قفاری»در رد 

خواست ن موضوعی که ایشان میبرای آرا هم  دو سطرو هشت سطر، دو سطر نقل کرده  - از هفت آمده ایشاندیدیم 

 خیلی از موارد برخورد کردیم که نقل به معنا شده بودبه « قفاری»کتاب  رد . ما درنقل به معنا کرده است استدالل بکند



را زیر و « تاریخ طبری»ما نقل کرده بود، « تاریخ طبری»ا از مطلبی ر« سبحانی»اصالً واقعیت نداشت مثالً حاج آقای  یا

در  و گفتم حاج آقا این مطلبی که شما رفتم« سبحانی»ها گرفت تا آخر خدمت حاج آقای مان را ساعتوقترو کردیم 

نرم افزارها سرچ  ندارد ما چند تا چاپ دیدیم در اینترنت و« تاریخ طبری» این را نقل کردید «سبأبن عبدهللا »رابطه با 

 ،هم دارد« عالمه عسکری» !گفتم بلهفتم! گر« ه عسکریعالم»من از  این است که حق مطلب گفت فالنیایشان زدیم 

آن  کنند کهآیند مطلبی را نقل میآن هم نتوانستیم مصدر پیدا کنیم، ببینید بعضی از بزرگوران روی اعتماد می ما برای

اوالً  ببینیددوستان ما نوشته بودند گفتم کالً حذف کنید ولذا شما  هم بود یمطلب خیلی مهممطلبی که ما دنبالش بودیم 

 گوید:در والیت تکوینی ائمه دارد که روی دست همه زده می یهای خیلی زیبایعبارت« خویی»آقای 

 القدرة ولهم ، لهم خلقت وإّنما إليهم راجعة بأجمعها المخلوقات وأنّ  ثبوتها في إشكال فال:  التكوينية الوالية أّما»

 «التصرف على

 !یعنی تصرف در تمام مخلوقات

 «الكالم إطالة إلى يحتاج وال الوضوح من بمكان ذلك ولعلّ  ، التكوين وسائط وهم فيها»

 ص 29 ج - للغروي الخوئي السيد بحث تقرير -(  الخوئي اإلمام موسوعة)  البي  - المكاسب شرح في التنقيح

059 

 بعد دارد:

 «واإليجاد اإلفاضة يف وسائط إّنهم حيث إلينا باإلضافة منعمون(  السالم عليهم)  اْلئّمة نّ أ »

 ص 29 ج - للغروي الخوئي السيد بحث تقرير -(  الخوئي اإلمام موسوعة)  البي  - المكاسب شرح في التنقيح

057 

 گوید:بازهم می

 «بأجمعهم المخلوق على واليتهم في شبهة ال »



  !یعنی از مالئکه و انبیاء گرفته تا به دیگر ذراتش

  «االيجاد في واسطة لكونهم»

هم معتدل است و هم مستدل  «خویی» آقای دیگرگوییم: می !گویند این غلو استمی هابعضی !ن خیلی مهم استای

 زند.زند و بدون مدرک هم حرف نمیحرف می

 خلقوا وإنما ، كلهم الناس خلق لما لوالهم إذ ، الخلق في السبب وهم ، الوجود بهم و االيجاد، في واسطة لكونهم»

 «الخالق دون لما التكوينية الوالية لهم بل ، اإلفاضة في الواسطة وهم ، وجودهم بهم و ْلجلهم

 397 ص 2 ج - الخوئي السيد - الفقاهة مصباح

 کنند که:که از امام حسین سوال میاین .گوینداین را امام شناسی و معرفت االمام می ه است!چه زیبا سخن گفت

 «؟هللا معرفة فماهللا  بن رسول يا »

 د:ندهب میجوا

 «طاعته عليهم يجب الذي إمامهم زمان كل أهل معرفة »

 7 ص 0 ج - الصدوق الشيخ - الشرائ  علل

 همین است.

 دارد:« خویی»بعد آقای 

 تعالى هللا والية إلى بالنسبة ضعيفة هي كانت وإن ، ايجادية والية الخلق على تعالى هللا والية نحو الوالية فهذه»

 «الخلق على

 301 ص 2 ج - الخوئي السيد - فقاهةال مصباح



 امام حسین، آیا گویند:کنند و میتازه برخی شک می« أبا عبدهللا السالم علیک یا»وقتی ما  .شوداین امام شناسی می

با  مرده شور فکرت را ببرندگوییم می !ست؟قضیه چی؟! آورندبرند یا میکه میمالئ !شنود؟شنود یا نمیصدای من را می

 گوید:می طوراین دارند. بعد در مورد والیت تشریعیاین بزرگوار چه تعابیری  ات!! ببینیدام شناسیاین ام

 ال أيضا فالظاهر مستقال أنفسهم و الناس أموال على التصرف في وليا كونهم بمعنى ، التشريعية واليتهم في»

 أموالهم وبي  زوجتهم بتطليق ورقابهم، ناسال أموال في بالتصرف أولى كونهم و النحو، هذا على واليتهم في خالف

 «التصرفات من ذلك وغير

 301 ص 2 ج - الخوئي السيد - الفقاهة مصباح

 و امام شناسی است!« والیت تشریعی»این 

ُكم  » ِبُط ِإَلي  بِّ ِفي َمَقاِديِر ُأُموِرِه َته  ُدرُ  وَ  ِإَراَدُة الرَّ  «ُبُيوِتُكم ِمن   َتص 

تهران، چاپ: چهارم،  -جلد، دار الكتب اإلسالمية 0اإلسالمية(،  -بن اسحاق، الكافي )ط  كلينى، محمد بن يعقوب

 599ص ؛ 1ق، ج 0119

 گوید:می« ه الفقیهمن ال یحضر»صاحب « شیخ صدوق»مرحوم که 

َياَراِت  َأَصُح » َواَيةِ  َطِريقِ  ِمن   ِعن ِدي الزِّ  «َو ِفيَها َباَلغ  َو ِكَفاَية   الرِّ

جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه 1ه، محمد بن على، من ال يحضره الفقيه، ابن بابوي

 570ص ؛ 3ق، ج 0102قم، چاپ: دوم،  -علميه قم 

 همین است.

 پرسش:

 .والیت تشریعی را به این نحو قبول ندارند« خویی»آقای  انشاگرد ، مخصوصا«خویی»آقای  خود غیر

 



 پاسخ:

 است! آبروی شیعه را با این کتاب نوشتنش برده« افغانستان»یکی از شاگردانش در  ؟!ه شاگردانش داریمما چه کار ب

 گوید:بعد می 

 ببيعها الغير دار في يتصرف أو ، لغيره أو لنفسه إما النكاح بعقد يزوجها ثم شخص زوجة اإلمام يطلق بأن»

 «المتواترة تبالروايا ثابت هذا بل.  بنفسه فيها تصرفه أو آخر لشخص

بیست دقیقه شما زیارت « جامعه کبیره»در زیارت  !گویندمعرفت االمام می واین مهم است این را امام شناسی 

 :خوانیدمی

اَلمُ » ُكم   السَّ لَ  َيا َعَلي  ِت  َأه  ةِ  َبي  ُبوَّ ِض َ  وَ  النُّ َساَلة َمو   «الرِّ

 خواهیدچیز از خدا میآخر، یک 

ِهُم الَّذِ » َت َفِبَحقِّ َجب  كَ  َلُهم   ي َأو  أَُلَك  َعَلي  ِخَلِني َأن   َأس  َلةِ  ِفي ُتد   «ِبِهم ال َعاِرِفينَ  ُجم 

جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه 1ابن بابويه، محمد بن على، من ال يحضره الفقيه، 

 209ص ؛ 3ق. ج 0102قم، چاپ: دوم،  -علميه قم 

این نیست یک مقداری تجدید نظر  !تانت االمام است واقعًا خوشا به حالگویند اگر این معرفمی« ِبِهم العارفینَ »این را 

 .بکنید

 :«الوداع حجة»گوید در خطبه می «خویی»آقای  بعد 

 «بلى:  قالوا ، أنفسهم من بالمؤمنين أولى ألست ، مواله على فهذا مواله كنت من:  الوداع حجة خطبة وفي»

 واست بگوید. همین را خ

کنیم بوسیم خودمان را فدای خاک قبرش هم میبوسیم خاک قبرش را هم میمیما دست مرحوم آیت هللا خویی را 

« جام  صغیر»داده عبارتی هم که از «بحار»آخر هم آدرس به  و در کندآید یک عبارتی را نقل میولی ایشان می



جا تا اینچنین عبارتی را پیدا نتوانستیم بکنیم،  زیر و رو کردیم تمام نرم افزارها راگشتیم و  ما آورده« سیوطی»

 گوید:فرمایشش صد در صد مستدل است بعد ایشان می

 عليه)  علي بها فاختص حسناء جارية فيهن وكانت أسارى أخذوا الحروب بعض في كان(  السالم عليه)  أنه»

 للمسلمين فيئا كانت الجارية أن(  السالم عليه ) علي عن فشكى ... ، الوسوسة في جماعة فوق  ،(  السالم

 «( السالم عليه)  علي بها فاختص

ست که نفر هنفر چهارم هم  ردند نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، البتهجماعتی در وسوسه افتادند به پیغمبر شکایت ک

 است.« طبرانی»نیست مال « ام  صغیرج»جا گذاشته این مال « خویی»چهارمش را آقای 

 د دارد:بع

 عليه)  علي والية على يدل ، أنفسهم من بالناس أولى فإني ، رتبية بعدية أي ، بعدي ولي فإنه ، على من تريدون ماذا»

 «وماال نفسا الناس لجمي (  السالم

 گفته:« جام  صغیر»در 

 «( السالم عليه)  لعلي منقبة أفضل هذا إن»
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ها را جستجو کردم نه در من تک تک این عبارتاست.  301فحه ، ص29 لدج« بحار» اندادهدر پاورقی د که هم یسآدر

اگر دوستان توانستند پیدا کنند  م.م پیدا کنهیچ جا نتوانست« غیرشرح جام  ص»نه در « جام  صغیر»نه در « بحار»

شرح جام  »است « سیوطی»مال « جام  صغیر»ارد؟ لطف کنند به ما هم بدهند ببینیم این تعبیر در کجا وجود د

 است.« مناوی»هم مال « صغیر

کردم های شب داشتم جستجو میمن تمام الفاظش را زدم تا نیمهرا « ( السالم عليه)  لعلي منقبة أفضل هذا إن»این 

وقتی  اما شودمیرف  اش کند خستگیکند و پیدا میوقتی یک چیزی را جستجو می دیگر خیلی خسته شدم. انسان



گوید من و می ریزدکند اعصاب آدم به هم میگذارد پیدا هم نمییک ساعت، یک ساعت و نیم برای جستجو وقت می

 وقت گذاشتم و چیزی هم گیرم نیامد.  همه این

 در هر صورت ...

این بزرگوارانی که  ورد.خواهم آا والیت تکوینی و تشریعی من مطالبی در رابطه ب« منتظری»اگر فرصت بشود از آقای 

ها این دانمنمی منشان هایمخصوصًا در یکی از گاهنامه ها توجه ندارند!به این کنندطور تراث شیعه را حراج میاین

نویسد والیِت ها بشکند ایشان به صراحت میها بشکند و این قلمکه بگویم این دهاناین چه هستند؟ من جزدنبال 

 !!است خالفت مشروعی بوده ابوبکر و عمر خالفِت 

« معاویه»ش به خالفت گوید امام حسن )سالم هللا علیه( با صلحگرفتم و می هم از صفحه کتابش عکسمن 

 مشروعیت داد!!

 پرسش:

 در کدام مجله است؟

 پاسخ:

مطالعه  که هایش رایعنی ما کتاب !جا هستندبا شاگردانش در آن« عابدینی»ی است که جناب آقای ادر همان مجله

ها دنبال چه هستند؟ یعنی چرا چنین تعابیری داند که اینآدم نمیماند! مبهوت میی آورده که آدم یکنیم یک چیزهامی

شان مشروع م بیعت کردند خالفتچون مرد گوییدمی برند؟ شما آمدید خالفت ابوبکر و عمر را مطرح کردیدبه کار می

به  قرن 01چه در این  یعنی باید دست از اعتقاداتمان برداریم هر روعیت داد!مش« معاویه»امام حسن به خالفت  یا شد!

 !!ما گفتند همه اشتباه بوده است

 والسالم علیکم ورحمة هللا 


